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Gyémánt Imre megdöbbent, amikor hallotta a hírt 

Doppingolt Savanya? 
Ománba 
utaznak 

LABDARÚGÁS 
BUDAPEST (MTI) 

Savanya Norbertet doppingvétség miatt egy évre eltiltotta a hazai szövetség. Fotó: Karnok Csaba 

Gellei Imre szövetségi kapitány 
kijelölte az Omán elleni barátságos 
labdarúgó-mérkőzésekre (december 
8. és 10.) utazó ligaválogatott ke-
retét. 

A névsor; kapusok: Hajdú Atti-
la (MTK Hungária), Bíró Szabolcs 
(Debrecen). Mezőnyjátékosok: 
Komlósi Ádám (MTK Hungária), 
Kuttor Attila (Debrecen), Juhár 
Tamás (Vasas), Pomper Tibor (Vi-
deoton), Szamosi Tamás (Zalae-
gerszeg), Farkas Balázs (Győri 
ETO), Fűzi Ákos (MTK Hungá-
ria), Böőr Zoltán (Debrecen), 
Egressy Gábor (Zalaegerszeg), 
Halmosi Péter (Haladás), Ferenc -
zi István (MTK Hungária), Tö-
köli Attila (Dunaferr), Térjék La-
jos (Videoton), Kenesei Krisztián 
(Zalaegerszeg), Waltner Róbert 
(Zalaegerszeg), Bernáth Csaba 
(Debrecen), Gera Zoltán (Ferenc-
város), Böjté Attila (Győri ETO); 
biztonsági tartalék: Pintér Zoltán 
(Kispest-Honvéd). 

A Liverpool 
WIESBADEN (MTI) 

Továbbra is a Liverpool vezeti a 
labdarúgás történetével és statisz-
tikáival foglalkozó szervezet, az 
IFFHS klubvilágranglistáját. Az 
angol együttes 1991 óta az első, 
idén már egy hónappal az év vége 
előtt bebiztosította helyét a rang-
sor élén. 

BÚVÁRÚSZÁS 

A hír bombaként robbant. Savanya 
Norbertet doppingvétség miatt a 
Magyar Búrvárúszó-szövetség egy 
évre eltiltotta a versenyzéstől. A 
szegedi világklasszis szervezeté-
ben az egri Európa-bajnokság után 
amfetamint találtak. Az A próba 
után a B teszt is kimutatta a dop-
pingszert, ezért hozta az elmarasz-
taló döntést a fegyelmi bizottság. 
Erre a hírre, azt hiszem senki sem 
számított, úgy érkezett, mint de-
rült égből a villámcsapás. 

így érintette Savanya Norbert 
edzőjét, Gyémánt Imrét is, aki tő-
lünk tudta meg először, hogy a leg-
kedvesebb tanítványát eltiltották. 

- Atyaúristen! Erre nem számí-
tottam. Hetekkel ezelőtt már ér-
tesítettek arról, hogy Norbival 
gond volt az Európa-bajnokságon, 
az azonban teljesen váratlanul 
ért, hogy ekkora a baj. Furcsának 
találom az ügyet, főként azért, 
mert nem a nemzetközi, hanem 
a hazai szövetség tiltotta el. Az 
egész felkészülés alatt együtt dol-
goztunk, az utolsó három hetet 
összezárva, Egerben töl töt tük. 
Egyetlen olyan jel sem mutatott 
arra, hogy Norbinak szüksége len-
ne a doppingra, hiszen kirobbanó 
erőben volt, remek eredménye-
ket produkált. Nem akarok sen-
kit sem meggyanúsítani, de évek 
óta a szegedi egyesület ellen egy 
hadjárat folyik, amelyben min-
denféleképpen le akarnak járatni 
bennünket. 

Hogy van igazság az elmondot-

takban, azt mi sem bizonyítja job-
ban: a kaposvári búvárúszó klub 
adta le a „drótot" az országos sport-
napilapnak az eltiltásról. Nem a 
hazai búvárúszó szövetség vezetői 
adták ki hivatalosan a hírt. 

- Ilyenkor nehéz bármit is mon-
dani, sokan úgyis egy kézlegyintés-
sel elintéznek na tessék, ugye meg-
mondtam, hogy doppingolt. Az A 
próba után saját költségemen vé-
geztettem el a B tesztet, mert tisz-
tázni akartam magam. Olyan or-
vosi és gyógyszerészeti papírokat 
vittem igazolásként, amely azt bi-

zonyította, hogy a prosztatagyulla-
dásom miatt a nyáron kezelés alatt 
álltam, ezért gyógyszert szedtem. 
Hiába vittem el a neves szakembe-
rek véleményét, nem igazán foglal-
koztak ezzel. 

Komolyan mondom, teljesen 
amatőrnek néznek, hiszen azzal 
én is tisztában vagyok, az amfeta-
mint a legkönnyebb kimutatni. A 
búvárúszásban ennek semmilyen 
hasznát nem tudom élvezni, így fő-
ként azért érthetetlen, hogy akkor 
miért doppingoltam. 

Leginkább Imre bácsit sajnálom, 

nagyon megviselte az ügy. Ezek 
után mire számítok? Semmi jóra. 
Nagy valószínűséggel a nemzet-
közi szövetség megfoszt az Eb-
aranytól és a két ezüsttől, illetve a 
felállított világcsúcsomtól. Sajnos, 
azt meg kell említenem, hogy ha-
zánkban évek óta egyes emberek el-
lenem dolgoznak, szeretnének be-
feketíteni. Ez a mostani botrány és 
az eltiltás is ennek a hatása, amely 
ellen nem tudok mit csinálni, hi-
szen ezek a személyek partnerre ta-
láltak. 

SÜLI RÓBERT 

Különbusz indul a Cső-Montage elleni rangadóra 

Beton: leszúrt Aramis 
FUTSAL 

Újabb rangadó, újabb Beton-győ-
zelem. A futsal (teremlabdarúgó) 
NB I-ben az utóbbi időben meg-
szokhattuk, hogy a szegedi csapat 
nyer. Ezúttal is így tettek Kisék, 
és az Aramis elleni sikerrel őrzik 
a vezetőhelyüket a táblázaton. 

ELSŐ BETON SZEGED-
IN TIME ARAMIS 4-2 (3-1) 
Szeged, műjégpálya, 400 néző. Vezette: 
Scsitovics, Takács. 
Első Beton: Kovács K. - Kis K., Dimics, 
Koncz, Döme. Cserék: Győri (kapus), Ge-
leta, Nemes, Keller, Erdei, Tóth Cs., Varga. 
Edző: Bódi Attila. 
A szegedi gólszerzők: Kis K. (2), Koncz, 
Erdei. 

A Beton a hetedik perc közepén 
Erdei, majd a 9. percben Kis Krisz-
tián révén előnyhöz jutott - a re-
mek hangulatot teremtő 400 néző 
legnagyobb örömére. A 14. percben 
már 3-0 volt a Szegednek, ugyan-
is Koncz is betalált. A második fé-
lidőben letámadással és sűrű cse-
rékkel próbált meg a szegedi véde-
lemben zavart kelteni a fővárosi 
csapat, minimális sikerrel. Sőt: Di-
mics szöglete után Kis 4-1 -re vál-
toztatta az eredményt. Kovács-bta-
vúrok, egy-egy kapufa, majd Nagy 
szépítése után alakult ki a Beton 
4-2-es győzelme. 

A Cső-Montage elleni bajnoki 
rangadóra (jövő hétfő, Budapest, 
BHG-sportcsarnok, 20 óra) az El-
ső Beton vezetése a Szeged étte-
rem elől különbuszt indít. Jelent-
kezni péntekig Szabó Ferencnél, a 
06-20985-44-48-as telefonszámon 
lehet. 

További eredmények: Mis-

kolc-Csömör 4-4, Scotch-Baglyok 
3-5, Siófok-Cső-Montage 0-11, 
Vasas-Debrecen 6-7, Harkány-Er-
csi 3-4, Komló-Jászberény 7-5, 
szabadnapos: Kanárik. 

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 
1.Szeged 10 1 1 69-32 31 
2. Cső-Montage 10 - - 65-18 30 
3. Kanárik 8 1 2 53-35 25 
4. Aramis 8 - 3 63-30 24 
5. Jászberény 7 - 3 50-35 21 
6. Csömör 5 3 4 53-48 18 
7. Miskolc 5 2 5 60-70 17 
8. Baglyok 4 3 5 51-47 15 
9. Komló 5 - 7 55-76 15 

10. Ercsi 4 1 7 53-58 13 
11. Debrecen 4 - 7 52-72 10 
12. Siófok 3 2 6 27-46 11 
13. Vasas 2 2 9 56-75 8 
14. Scotch 2 1 9 37-70 7 
15. Harkány 1 2 10 38-70 5 

M. J. 

Szegedi uszodai 
bérletvariáció a jövő évre 
Ma a szegedi sportban a legtöbbet 
emlegetett téma az újszegedi sport-
csarnok bővítése, hiszen nem csu-
pán azokat a csapatokat érinti, ame-
lyek ott edzenek és játsszák a baj-
nokikat, hanem a sportuszodás és 
a jégpályás klubok is a fedett léte-
sítmény átadására várnak. Nem 
beszélve az uszoda bérleteseiről, 
akik az idén 133 napon át nem lá-
togathatják a létesítményt. Rájuk 
gondolva dolgozott ki a Szeged vá-
rosi sportigazgatóság egy ajánlatot. 
Ennek ismertetésére kértük Szo-
vics Zoltán igazgatót. - Azok a ma-
gánszemélyek, akik az idén bérle-
tet vásároltak, jövőre a nyitást kö-
vetően még 133 napig használhat-
ják azt. Akik ezt az ajánlatunkat fo-

gadják el, azoknak nincs semmi 
dolguk, csak a nyitás után az első 
látogatásukkor a jegypénztárban 
automatikusan felülbélyegzik azt a 
még hátralévő időre. Ugyanez vo-
natkozik azokra is, akik tíz alkalom-
ra szóló bérlettel rendelkeznek. Bi-
zonyára vannak olyanok is, akiknek 
az előbbi variáció nem felel meg. 
Nekik december 5. és 20. között, il-
letve jövőre a nyitás után, arányos 
díjcsökkentés mellett, visszavált-
ják - városi sportigazgatóság, Te-
mesvári krt. 33. (a sportcsarnok 
mögötti faépületben) hétköznapo-
kon 8-11, ill. 14-17 óra között -
bérleteiket. Természetesen a régi 
bérleteket be kell mutatni. A vissza-
térítendő összeg 7300, a kedvez-

ményes bérlet esetében pedig 5 5 0 0 
forint. Érdeklődni a már emb'tett 
időpontokban telefonon is lehet: 
434-234 117-es, vagy 142-es mel-
léken. A sportvezető elmondta, hogy 
a jövő évi bérleteket a nyitást köve-
tően az uszoda jegypénztárában le-
het megvásárolni. Az eddigi éves 
és tíz alkalomra szóló mellett havi 
bérleteket is kibocsátanak. Az isko-
lákkal a közeb napokban veszik fel 
a kapcsolatot az uszoda jövőbeni 
használatáról. Szovics Zoltán le-
szögezte, az új vízforgatót és sátort 
kapó uszoda átadása teljesen a csar-
nok elkészültének a függvénye, hi-
szen közös az energiarendszer, s öl-
tözni továbbra is ott lehet. 

riVüOTÖ.* J ó d 

Pécsett zár a Pick 
KÉZILABDA 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Pick Szeged első osztályú férfi 
kézilabdacsapata ma, 18 órától 
Pécsett játssza az év utolsó bajno-
ki mérkőzését. Októberben a két 
együttes szegedi találkozóján 
30-23-ra a Tisza-partiak bizo-
nyultak jobbnak. A vendégek 
mindössze negyed óráig bírtak lé-
pést tartani Bajuszékkal. A kedd 
délelőtti edzésen a Pick játékosai 
ismét megtekintették a találko-
zó felvételét. Dragan Djukics edző 
többször is megállította a filmet. 
Különösen a két átlövő, Serfel és 
Katzirz támadójátékára hívta fel 
a figyelmet. 

-Az év utolsó, de egyik legnehe-
zebb mérkőzése előtt állunk - is-
merte el a Tisza-partiak mestere. 
Majd így folytatta a szakember: -
A Pécs szeretne az első hatba ke-

rülni, ezért most mindent meg-
tesz a sikeréért. A mi játékosaink 
pedig nem tudják kitörölni az em-
lékezetükből azt, hogy két hónap-
pal ezelőtt magabiztosan győztek. 
A hazai pálya előnyével nagyon 
megnehezíthetik a dolgunkat. Ha 
rossz a védekezésünk, akkor a len-
dületes pécsi támadásokat egysze-
rűen nem tudjuk megálh'tani. Pe-
dig erre épül a pályaválasztók tak-
tikája. Én azonban bízom a kézi-
labdásaink erkölcsi tartásában, s 
nem teszik kockára a bajnoki pon-
tokat. 

A Pick Szegedben továbbra is sé-
rült Bajusz és Laluska. Ugyanak-
kor jó hír a klub háza táján, hogy 
a legfőbb ügyészség törvényességi 
óvás alapján hatályon kívül he-
lyezte a Magyar Kézilabda-szövet-
ség lejárt játékjogú játékosok utá-
ni fizetésre vonatkozó döntését, 
így a Tisza-parti csapatnak nem 
kell sem Mezei Richárd, sem pedig 
dr. Oszlánczi András után a szövet-
ségnek pénzt utalnia. 

Rémálom a pályán 
Meranóban 
Tegnap lejátszotta első mérkőzését 
az olaszországi női kézilabda világ-
bajnokságon a magyar válogatott. 
A mieink első ellenfele Angola gár-
dája volt. Mocsai Lajos tanítvá-
nyai alaposan megizzadtak az af-
rikaiak ellen, s csupán egy góllal 
nyertek. 

Már az első fébdőben akadozott 
a gépezett, nem tudtak Radulovi-
csék meglépni az ellenfelüktől, így 
meglepetésre harminc perc játék 
után döntetlen volt az eredmény. 
A második játékrészben három 
góllal elhúztak a magyarok, azon-
ban az angolaiak egyenlítettek, 
majd az 55. percben átvették a ve-
zetést. Szerencsére a hajrát Siüék 
bírták jobban, így Kirsner találatá-
val egy góllal nyertek a mieink. 

Mocsai Lajos szövetségi kapi-
:t öregedett a meccs alatt. 

- Tudtuk, hogy nagyon nehéz 
mérkőzés vár reánk. Ezzel együtt 
nem lehetünk büszkék az ered-
ményre. A védekezésünk jól mű-
ködött, de támadásban rengeteget 
hibáztunk. Nem volt elég türel-
münk megjáratni a labdát, és a 
befutások ritmusát sem találtuk 
meg, így alig tudtuk megbontani a 
kemény angolai védőfalat. Bízom 
benne, hogy a folytatásra már sok-
kal jobbak leszünk. 

MAGYARORSZÁG-
ANGOLA 24-23 ( 1 2 - 1 2 ) 
A magyarok gólszerzői: Radulo-
vics 7(4), Balogh 5, Kirsner és Si-
ti E. 4-4, Deli és Kindl 2-2. 
A magyar gárda ma 18.30-kor Kon-
góval játszik a második fordulóban. 

;0 lik 

REFLEKTOR 

A PICK ÁTVETTE A VEZETÉST 
A Szeged városi amatőr tekebaj-
nokság 8. fordulójában rangadót 
rendeztek. A két éllovas, a Pick és 
az Euroteke I. csapata szoros 
meccset játszott, és végül az előb-
bi nyert 29 fával, 5:3-ra. Ezzel a 
Pick átvette a vezetést a táblázaton. 
Eredmények: Euroteke II.-Finis-
ter 1:7 (1977-2221), Béke Tan-
szék-Tan-Erő 7:1 (2494-2090), 
Benitel-Phoenix 6:2 (2482-2315), 
Pick-Euroteke I. 5:3 (2411-2382), 
Szilléri-Santé 3:5 (2381-2406), 
Yamaha Motor-Tápé 2:6 
(2485-2490), GLB SE-Tan-Erő 6:2 
(2386-2038). A bajnokság állása: 
I. Pick 14, 2. Santé 12(43:21), 3. 
Euroteke I. 12 (42:22), 4. Benitel 
12 (39:25) ponttal. 

TOVÁBBKÉPZÉS 
A DFA-Hungária Cs. Tóth Zol-
tán vezetésével továbbképzést tart 
Hódmezővásárhelyen, a Hódtói 
sportcsarnokban. Az esemény de-
cember 8-án (szombaton), 9.45-
kor kezdődik, jelentkezni még ma 
lehet a DFA-Hungária Bt.-nél (Sze-
ged, Nemes takács utca 41., 6725), 
a 06-62/445-751-es telefononfa-
xon, illetve a 06-3CK92-59-915-ös 
számon lehet. Az e-mail cím: 
dfa@axelero.hu 

ELSŐ A RADNÓTI 
A szegedi Dériben Déri-kupa néven 
kispályás labdarúgótornát szerve-
zett Mara Péter testnevelő tanár. A 
végeredmény: 1. Radnóti, 2. Te-
mesvár Hús, 3. Kószó Trans, 4. 
Sportszelet, 5. Haverok, 6. Déri 
SK, 7. Tisza Reklámstúdió, 8. Red 
Devils. 

GOLD BOYS-ÖRÖM 
A férfi teke NB II keleti csoport-
jában: Gold Boys SE Hódme-
zővásárhely-Salgótarján 6:2 
(3122-3007). A vásárhelyi pont-
szerzők: Lázár 551, Szabó 541, 
Szunyi 536, Menyhárt 521 fával. 
Ugyanebben a csoportban, Nyí-
regyházán kikapott a Földeák egy-
üttese. Nyíregyházi TK-Földeák 
TC 5:3 (3233-3083). A földeáki 
pontszerzők: Hajdú A. 538, Haj-
dú B. 538, Farkas 531 fával. 

FÖLÉNYES GYŐZELEM 
Az ifjúsági férfi kézilabda NB I-
ben: Komló-Tisza Volán SC 19-40 
(11-19). A Volán gólszerzői: Visy 
I I , Sutka 10, Juhász 5, Lelkes 5, 
Major 3, Virág 2, Barta 2, Szögi, Ba-
lázs. A szegediek az első félidő 
utolsó öt és a második játékrész el-
ső három percében tizenegy gólt 
szereztek és egyet sem kaptak. 

AZ UTOLSÓ HARC 
A labdarúgó Borsodi Liga idei utol-
só fordulóját rendezik ma. A legna-
gyobb érdeklődés az örökrangadó 
iránt mutatkozik: a Fradi az Üllői 
úton fogadja a listavezető MTK-t. 
A „testvérgárdák" összecsapását a 
televízió jóvoltából az egész ország 
figyelemmel követheti. A párosí-
tás: Dunaferr-Kispest (13), Sop-
ron-Debrecen (13), Videoton-Új-
pest (15), Vasas-Győr (16), Fe-
rencváros-MTK (17.15, ml ) , 
Haladás-Zalaegerszeg (17.30). 

KÉPERNYŐN A MU 
A labdarúgó Bajnokok Ligája má-
sodik körének második fordulójá-
ból az m l ma, 20.45-től az utóbbi 
időben botladozó Manchester Uni-
ted és a szárnyaló portugál Boavis-
ta anghai összecsapását közvetíti. 

POZITÍV MÉRLEG 
Az országos I. osztályú utánpótlás 
fiú vízilabda-bajnokság legutóbbi 
két fordulójában a Szegedi Vízipó-
ló Suli korosztályos csapatai há-
romszor nyertek, kétszer vereséget 
szenvedtek. Eredmények, serdü-
lők: Kecskemét-SZVPS 4-14 (a 
szegedi gólszerzők Brunner 4, Sza-
bó 3, Barna 3, Vincze 2, Dányi 1, 
Fabó 1). FTC-SZVPS 7-3 (Szabó 
1, Matiasvili 1, Vincze 1). Gyer-
mek: Kecskemét-SZVPS 3 - 2 3 
(Donauer 7, Szabó 4, Barna M. 4, 
Barna T. 2, Matiasvili 2, Vincze 2, 
Fodor 1, Tóth 1). FTC-SZVPS 
4-16 (Vmcze 5, Szabó 4, Donau-
er 3, Barna 3, Jenei 1). Ifjúságiak: 
FTC-SZVPS 12-7 IVárhegyi 3, 
Horváth 2, Fülöp 1, Sándor 1). 

mailto:dfa@axelero.hu

